„Orientacija“ – tai šių metų VILNIES vasaros stovyklos tema!
Vieta:
Bražuolės stovyklavietė
Įrengta Vievio girininkijoje, Neries regioniniame parke, prie skaidriosios Bražuolės upelio vingių.
Tai pati erdviausia 2,7 ha miškų urėdijos stovyklavietė, vienu metu galinti sutalpinti 300 - 400
žmonių. Joje, suderinus su miškų urėdija, galima apsistoti nakvynei, statyti palapines ir įrengtose
laužavietėse kūrenti laužus.

http://www.kaismu.lt/lt/index.php/rekreacija
Poilsiavietes vieta zemelapyje
http://maps.lt/map/default.aspx?lang=lt#obj=561501;6069250;Pa%C5%BEym%C4%97tas%20ta%C5%
A1kas;&xy=561555,6069204&z=2000&lrs=orthophoto,stops,zebra

Trumpas stovyklavimo scenarijus:
Penktadienis, 13d.
Renkamės nuo 17val. ir orientuojamės pagal situaciją ir įspėjamuosius ženklus.
-Laužaviečių paruošimas – greičiausiai orientuojasi fuksai ir visi stiprūs „jaunieji“.
-Palapinių statymas – individualiai orientuojamės pagal ženklus.
-Auto parkavimas – orientuojamės prie kaimynų.
-Bio tualetų pirminis aplaistymas – orientuojamės trim dienom.
Stovyklos atidarymas - 20val.
Visi orientuojasi ( link pavėsinės) su vaišėmis ir gėralais (pageidautina daugiau gaiviųjų).
-Prezidento kalba – orientuojamės 10 min.
-Vėliavos pakėlimas – orientuojamės 10 min. į dangų (orientuokimės, kad kels Šilas, Gytis ir kt.).
-Himno giedojimas – orientuojamės 10 min. jeigu reikės pakartoti (visus orientuoja Sveta ir puikioji,
nepakartojama vokalinė grupė).
-Ednaro filmavimas – 10000 min (palaiko Šarūnas ir kt. tikimės susiorientuoti kam pozuoti).
Vakarėlis – 21val.
Visi turintys gitaras ir mokantys jomis brazdinti orientuojasi prie pavėsinės ir laužo, bei ruošia savo
programas Gitarų konkursui orientuodamiesi į nuotaiką ir purpurinį vakarą. (Orientuojamės geriausiam
variantui – kad bus visos žvaigždės kaip antai Joanas Skučmoriginas ir kt.).
Šeštadienis, 14d.
10.00 val. – „Kelkis kelkis – kelnias maukis!“ Orientuojamės, kad didžioji dalis stovyklautojų bus pasiruošę
jau 9.52 val. Orientuokimės, kad mus pakels vaikai su būgnų orkestru! (Visi susiorientuokit ką ir kiek
pasiimti, kad vaikams pavyktų tai atlikti efektyviai. Orientuokimės į Vytenio kūrybiškumą ir Jis susiorientuos
tikimės kaip tai atlikti).
10.10 val. – mankšta visus orientuoja į stovyklos aikštę, kur Vytenis demonstruos, kiti greitai susiorientuos.
Kam skauda nugarą – orientuojasi į atskirą grupę, kurią puikiai suorientuos žinomas pasaulyje sertifikuotas
kineziterapiautas p.Greičius.
10.40 val. – prausiamės upelyje, vilgome antakius VISI ir orientuojamės pagal upės tėkmę (dantų valymas
aukštupy, visa kita žemupy).
11.00 val.- Jungtinis blynų kepimo festivalis (orientuokimės, kad visi pasiimsit kepimo įrangą ir miltų su
kiaušais. Generalinis kepimo orientatorius Virgelis Katiliuks).
12.00 val. –„Foto medžioklė“ - Orientacinės varžybos visiems stovyklavietėje esantiems! Orientuokimės į
gerą nusiteikimą, patogią aprangą ir avalynę. Pasiskirstę į komandas ir besiorientuodami pagal gautas
nuotraukas, bandysime susipažinti su puikiomis Miškų urėdijos teritorijoje esančiomis lankytinomis
vietomis, kur gamtos artumas atpalaiduoja, o akį džiugina neįtikėtinai gražus kraštovaizdis.
(Pasiklydusius ir norinčius susiorientuoti gyvenimo kelyje konsultuos Prezidentas). Orientuokimės,
kad visi grįš ir grįš iki 15val.

14.00 - 15.00 val. – „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ kas greitai susiorientuos miške arba orientuosis būti
stovyklavietėje per „Foto medžioklę“ kviečiame į estafečių ir kliūčių ruožą. Dalyvaukite individualiai
ar grupelėmis - vietoje susiorientuosite, kad jums padeda puikiausi orientatoriai Vytenis, Šilas ir kiti
Gradeckiukai.
16.00 - 18.00val. – Orientuojamės į Šiupininę sriubą ant laužo, dideliame puode. Kas ką turite, tas tą
ir įmetate į puodą, padėdami susiorientuoti Jaunosioms damoms – mūsų nuostabiosioms virėjoms.
Nuo 19.00 val. – orientuojamės į Grandinį šokių-pokių vakarėlį „ANT AUKŠTO KALNO ŠOKAVAU,
TAMSIOJ GIRIOJ LINGAVAU, PLAČIAM LAUKE GULĖJAU IR VISUR SUSIORIENTAVAU!“ Komandos po 2,
po 4 ir daugiau orientuojasi šokiams: Letkis, Krakoviakas, Makarena, Kankanas, Maskvietiškas
kadrilis, Kepurinė, Disko, Sirtakis, Tango, Hip-hop‘as ir kiti erotiniai...(Dienos bėgyje vyks loterija,
po kurios visi ir susiorientuos kas ką šoks! Atsakingi už stovyklos orientavimą į masišką šokį ir
užvedančią muziką kaip visada - puikiai visus motyvuojanti Jaunimo grupė su nerealiai gerai net
ambasadorinėje aplinkoje besiorientuojančiais, šauniaisiais muzikantais!).

Sekmadienis 15d.
Laisva programa
12.00 val. Stovyklos uždarymas - 20val.
Visi orientuojasi ( link pavėsinės).
-Viceprezidentų ir vadovų kritiškos ir motyvuojančios vasarai kalbos – orientuojamės 10 min.
-Vėliavos nuleidimas į žemę – orientuojamės 10 min.
-Himno giedojimas – orientuojamės 10 min. (visus orientuoja Sveta ir nepakartojama, puikiai
susiorientavusi vokalinė grupė).

P.S. Kas dar turit kokių pasiūlymų ir papildymų – VARYKIT laiškais man iki ketvirtadienio. Penktadienį
pasiūlymai užsidaro – orientuojamės į idėjų realizvimą.
Tulikai 2vnt. bus, upelis su vadeniu bus, elektra bus, malkos bus,laukas su kai kuriais statiniais dar yra.
Reikia orientuotis į muzikos gerų gabalų paiešką, aparatūros nuomą (gal kas galit suorientuoti Laimį ☺ arba
turit kas gali suorientuoti aparatūrą?).
Patys savarankiškai susiorientuokit kiek pasiimti maisto, gėrimų, vandens, palapinių, kepsninių, draugų ir
draugių, kam dar reikia pranešti ir persiūsti šį laišką.
ORIENTUOKIMĖS Į PUIKŲ LAIKĄ IR GAUSŲ BŪRĮ! VALIO!!!!
Pagarbiai,
Saulius

